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GARDENA  
Robotgressklippere



GARDENA SILENO robotgressklippere er utviklet med hjelp 
av 20 års erfaring, og dette sikrer at plenpleien din er så 
enkel og uanstrengt som mulig. Pålitelig og helautomatisk. 
I 2020 er nesten alle modellene også tilgjengelige i 
smartversjoner som kan styres sikkert og enkelt med 
fingerspissene dine via GARDENA smart App.

Selvfølgelig er 
det en GARDENA. 

Unik GARDENA 
smart App 
-tilkobling
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WOWWW.
Den er flinkere til å navigere.

Takler selv de smaleste 
områdene og skarpeste 
hjørnene med pålitelig 
presisjon.

PHEWWW.
Den tåler all slags vær.

I regn eller pent vær, opp eller ned 
bakker. Der andre sliter får SILENO  
jobben gjort.

Klipper med  
klippemesterne

SHHHHHH.
Det er den mest stillegående.

Klassens beste lydnivå.  
Du merker knapt at den  
er der.

Unik GARDENA 
smart App 
-tilkobling
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GUIDE
Takket være guidekabler kan den navigere  
på alle gressplener, gjennom smale passasjer 
og korteste vei tilbake til ladestasjonen.  
Dette betyr at det er mer energi igjen til 
klipping. Ladestasjonen kan også plasseres 
utenfor klippeområdet.

TILPASSET
Alle modellene er også utstyrt med 
SensorControl-funksjonen: Det intelligente 
klippesystemet justerer klippingen automatisk 
basert på gressets vekst. 

KORRIDORKLIPP
Med CorridorCut-funksjonen er selv det 
å klippe vanskelige eller smale passasjer 
fra 60 cm uproblematisk for SILENO city 
og SILENO life. Takket være et spesielt 
klippemønster klippes hele plenen jevnt.

SMART
Med punkt- og spiralklipping 
for områder som er vanskelig 
å nå, f.eks. under trampoliner 
eller hagemøbler. 
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PLETTFRITT TAKKET  
VÆRE SENSORCUT SYSTEMET
Perfekt, stripefri, tett klipp – de 
skarpe presisjonsknivene på begge 
sider klipper gresset jevnt og rent  
fra alle retninger.

NØYAKTIG
Bevist teknologi gir nøyaktige resultater:  
Takket være GARDENA begrensnings- 
kabel vet robotgressklipperen akkurat hvor  
den skal klippe – helt ned til centimeteren. 
Det er ikke nødvendig å grave ned 
avgrensningssløyfen og guidekablene. De vokser 
fast i plenen og blir usynlige etter noen få uker.  

 

Installasjonsfilmer  
https://www.gardena.com/no/ 
robot-installasjon

LETT Å INSTALLERE
Installasjonen er like lett som ABC og 

kan gjøres på et øyeblikk, men hva hvis 
du ikke har tid til å gjøre det? La en 

profesjonell gjøre det. Mer informasjon 
finner du på www.gardena.com/no

VIRKER I ALL SLAGS VÆR
Man trenger ikke regnsensor, robotgressklipperen 
forblir like effektiv og pålitelig. 
Plenen din elsker kombinasjonen av sol og regn,  
fordi den da vokser spesielt fort og tett. Så flott  
at SILENO robotgressklipper kan gjøre jobben sin  
i all slags vær: den klipper uten å tilstoppes selv  
i vått vær, og sikrer på den måten optimal lengde  
på plenen hver dag.

UKOMPLISERT
Så enkelt å rengjøre, bare bruk  
hageslangen og du er klar.

FROSTSENSOR
Så snart temperaturen utendørs

nærmer seg frysepunktet, stoppes
tidsplanen for robotgressklipperen 

(SILENO city og SILENO life). 
Gresset skades hvis det klippes når 

det er frosset, så dette 
beskytter plenen.
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< 400 m2

Art.no 15001

Art.no 15004

bæREkRAFTIG
Med bioklippfunksjon. Praktisk:  
Det klipte gresset fungerer som 
naturlig gjødsel og vedlikeholder 
plenen helt ned til røttene.

FLEkSIbEL
Hvor mye skal klippes?  
Klippehøyden kan enkelt justeres.

SELVSTENDIG
Den klipper gresset og lader 
batteriene helt uavhengig av 
deg slik at du kan slappe av!

Våre 
robotgress- 
klippere Alle gressklippere 

er også tilgjengelige 
som smartversjoner

SILENO city

For små hager.

For middels store  
hager.

For store hager.

SILENO life

SILENO+

< 250 m2

< 500 m2

< 50 m2

Art.no 15002 | Art.no smart Model  19066

Art.no 15101 | Art.no smart Model  19113

< 1000 m2

< 1600 m2

< 1250 m2

Art.no 15102 | Art.no smart Model  19114

Art.no 15103 | Art.no smart Model  19115

Art.no 4055 | Art.no smart Model  19064

Art.no 4050 | Art.no smart Model  19065< 2000 m2

SELVFØLGELIG ER DET EN GARDENA
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KLIPPEKAPASITET 
opp til 500 m²

FLEKSIBEL PLASSERING 
AV LADESTASJONEN
Selv i trange områder og utenfor 
klippeområde.

TILPASNINGSDYKTIG
Det roterende integrerte bakre  
hjulet gjør roboten spesielt manøvrerbar.

LETT Å RENGJØRE MED 
HAGESLANGEN 

BESTEM KLIPPETIDER VED Å 
BRUKE INSTALLASJONS- 
ASSISTENTEN
Skriv inn gressplenens størrelse og 
foretrukne klippetider, og den beregner 
automatisk og genererer en timeplan.

PUNKTKLIPPING
Målrettet spiralklipping av 
områder med høyere gress.

KORRIDORKLIPP
Klipper selv vanskelige eller smale 
passasjer og blindveier fra 60 cm.

SENSOR CONTROL
Justerer klippefrekvensen til gressets vekst.

STILLEGÅENDE  
ROBOTGRESSKLIPPER
kun 58 db(A) garantert. 

SILENO city
Gled deg over å klippe små områder opp til 500 m2

Også tilgjengelig som smart versjon:  
Kontrollert av app – hvor som helst og  
når som helst. For mer informasjon,  
se side 19.

STIGNING
Opp til 35 % 

Unik GARDENA 
smart App 
-tilkobling

KLIPPEKAPASITET
opp til 1250 m²

TILPASNINGSDYKTIG
De to roterende integrerte bakhjulene gjør robot-
gressklipperen spesielt manøvrerbar og holder  
den stabil på ujevne overflater.

SILENO life
Den stillegående gressklipperen for mellomstore plener opp til 1250 m2

STILLEGÅENDE  
ROBOTGRESSKLIPPER
kun 58 db(A) garantert. 

SENSOR CONTROL
Justerer klippefrekvensen til gressets vekst.

FLEKSIBEL PLASSERING 
AV LADESTASJONEN
Selv i trange områder og utenfor  
klippeområde.

KORRIDORKLIPP
Klipper selv vanskelige eller smale 
passasjer og blindveier fra 60 cm.

LETT Å RENGJØRE MED 
HAGESLANGEN

PUNKTKLIPPING 
Målrettet spiralklip-
ping av områder 
med høyere gress. 

BESTEM KLIPPETIDER VED Å  
BRUKE INSTALLASJONS- 
ASSISTENTEN
Skriv inn gressplenens størrelse og 
foretrukne klippetider, og den beregner 
automatisk og genererer en timeplan.

Også tilgjengelig som smart versjon:  
Kontrollert av app – hvor som helst og  
når som helst. For mer informasjon,  
se side 19.

STIGNING
Opp til 35 % 

Unik GARDENA 
smart App 
-tilkobling
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Produktbeskrivelse SILENO city SILENO city SILENO city SILENO life SILENO life SILENO life SILENO R160Li SILENO+
Hageareal  Opp til 250 m2  Opp til 400 m2 Opp til 500 m2 Opp til 750 m2 Opp til 1000 m² Opp til 1250 m² Opp til1600 m² Opp til 2000 m²
Tilbehør 150 m begrens-

ningskabel,  
200 stifter, 
4 forbindelses-
ledd, 
5 tilkoblings- 
klemmer

150 m begrens-
ningskabel,  
200 stifter, 
4 forbindelses-
ledd, 
5 tilkoblings- 
klemmer

150 m begrens-
ningskabel,  
200 stifter, 
4 forbindelses-
ledd, 
5 tilkoblings- 
klemmer

200 m begrens-
ningskabel,  
300 stifter, 
4 forbindelses-
ledd, 
5 tilkoblings- 
klemmer  

200 m begrens-
ningskabel,  
300 stifter, 
4 forbindelses-
ledd, 
5 tilkoblings- 
klemmer  

250 m begrens-
ningskabel,  
300 stifter, 
4 forbindelses-
ledd, 
5 tilkoblings- 
klemmer  

250 m begrens-
ningskabel,  
400 stifter, 
4 forbindelses-
ledd, 
5 tilkoblings- 
klemmer, 
9 reserveblad

250 m begrens-
ningskabel,  
400 stifter, 
4 forbindelses-
ledd, 
5 tilkoblings- 
klemmer, 
9 reserveblad

Batterisystem Litium-ion batteri Litium-ion batteri Litium-ion batteri Litium-ion batteri Litium-ion batteri Litium-ion batteri Litium-ion batteri Litium-ion batteri

Maks stigning Opp til 35 % Opp til 35 % Opp til 35 % Opp til 35 % Opp til 35 % Opp til 35 % Opp til 35 % Opp til 35 %
Klippehøyde, 
justerbar 2-5 cm 2-5 cm 2-5 cm 2-5 cm 2-5 cm 2-5 cm 2-6 cm 2-6 cm

Vekt Ca. 7,3 kg Ca. 7,3 kg Ca. 7,3 kg Ca. 8,3 kg Ca. 8,3 kg Ca. 8,3 kg Ca. 9,6 kg Ca. 9,6 kg

Sikkerhetsinnstillinger PIN-kode PIN-kode PIN-kode PIN-kode, alarm PIN-kode, alarm PIN-kode, alarm PIN-kode, alarm PIN-kode, alarm
Kan vaskes med  
hageslangen • • • • • • – –

Lydnivå (garantert) 
db(A)

58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 60 (dB)A 60 (dB)A

CorridorCut – klipper svært 
smale korridorer

• • • • • • – –

Frostsensor • • • • • • – –

Punktklipping • • • • • • • •

Art.no 15001 15004 15002 15101 15102 15103 4055 4050

Art.no smart Modell 19066 19113 19114 19115 19064 19065
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  For små hager  For middels store hager     For store hagerMS L

STILLEGÅENDE  
ROBOTGRESSKLIPPER
kun 60 db(A) garantert. 

SILENO+
Toppmodellen for store plener opp til 2000 m2

KLIPPEKAPASITET
opp til 2000 m2

EASY PASSAGE
automatisk navigering i smale  
passasjer.

PUNKTKLIPPING 
Målrettet, spiralklipping av områder 
med høyere gress.

SENSOR CONTROL
Justerer klippefrekvensen til gressets vekst.

FLEKSIBEL PLASSERING 
AV LADESTASJONEN
Selv i trange områder og utenfor 
klippeområde

STIGNING
Opp til 35 % 

Også tilgjengelig som smart versjon:  
Kontrollert av app – hvor som helst og  
når som helst. For mer informasjon,  
se side 19.

Unik GARDENA 
smart App 
-tilkobling

Modelloversikt

Veggoppheng 
Passer til  
SILENO+,  
smart SILENO+ 
Art.no. 4042

Oppbevaringsbag
Passer til alle
robotgressklipperne 
Art.no. 4057

Vedlikeholdssett
Passer til alle
robotgressklipperne
Art.no. 4067

Garasje for robotgressklippere 
Passer til 
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Art.no. 15020  

Garasje for robotgressklippere 
Passer til  
SILENO+,  
smart SILENO+ 
Art.no. 4011

Kabelbeskytter
Passer til alle
robotgressklipperne 
Art.no. 4056

Hjulbørster
Passer til
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Art.no. 4030

Tilbehør

Veggoppheng 
Passer til 
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
Art.no. 4045

Hvem er den rett e for deg?
Oppdag vår robotguide på

http://www.gardena.com/no/ 
produktguiderobot



Support og service
Hvordan får du en perfekt plen og samtidig mer fritid? Med en  
robotgressklipper, men hvilken skal du velge? Hva er viktig å  
tenke på? Ta en titt på vår hjemmeside for gode tips og råd.

Ofte stilte spørsmål   
Har du mange spørsmål? Finn svarene under service og støtte  
på www.gardena.com/no.

Planleggingstjeneste  
Den rette robotgressklipperen for enhver hage
Prøv vår produktguide for å finne den robotgressklipperen som passer 
perfekt i din hage.

Installasjonsservice 
Installer og klipp
Det er enkelt å installere en GARDENA robotgressklipper. Hvis du ikke  
har tid, kan du la en profesjonell gjøre det for deg mot en kostnad.

Installasjonsfilmer   
Slik gjør du det
Våre installasjonsfilmer viser deg steg-for-steg hvordan du installerer  
din robotgressklipper. 

Instruksjonsmanualer
Vite mer
Har du mistet instruksjonsmanualen? Trenger du mer informasjon, finner 
du svarene på dine spørsmål på vår hjemmeside www.gardena.com/no.

Supportsenter for robotgressklippere 
http://www.gardena.com/no/kundestottesenter

For mer inspirasjon og informasjon 
http://www.gardena.com/no/robotklipper 

GARDENAS kundestøtte 
E-post: info@gardena.no
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Sett

  
Sett

  
Sett

   
Sett

smart SILENO city-sett smart SILENO life-sett smart SILENO+-sett smart system startsett

Innhold smart Gateway, smart SILENO city smart Gateway, smart SILENO life smart Gateway, smart SILENO+ smart Gateway, smart SILENO city,  
smart Sensor, smart Vannkontroll

Plenareal                    Opp til 500 m2 Opp til 750 m² Opp til 1000 m² Opp til 1250 m² Opp til 1600 m2 Opp til 2000 m2 Opp til 500 m2

Art.no.                       19066 19113 19114 19115 19064 19065 19200

For mer informasjon kan du besøke:  
http://www.gardena.com/ 
no/produkter/smart/

GARDENA robotgressklippere er også tilgjengelig i smartversjoner. Dette er den ideelle introduksjonen 
til fremtidsrettet smart system som kombinerer vanning, plenpleie og mer – alt i ett intelligent system 
kontrollert av GARDENA smart App.

Ikke svikt hagen din.
Med et intelligent vanningssystem og en robotgressklipper 
kan du ta vare på hagen din fra hvor som helst. 

GARDENA smart system

Hold alltid et øye med hagen din
Om du har en robotgressklipper, vanningskontroll, fuktighetssensor 
eller hagebelysning, gir GARDENA smart app en komplett oversikt. 
En enkelt app for pleie av hele hagen din.

 
Helautomatisk, behovsbasert vanning
 Smart systemet har mer enn bare robotgressklippere. En smart  
Vanningskontroll kombinert med en smart Sensor, sikrer behovsbasert,  
automatisk vanning. Dette betyr at plantene blir vannet kun når de  
trenger det.

Aldri klipp igjen! Helt automatisk – perfekt velpleid plen og behovsbasert  
vanning av plantene.
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Markedsføres i Norge av:  
Husqvarna Norge AS 
Postboks 10 
1701 Sarpsborg 
Telefon: 69 10 48 00 
e-post: info@gardena.no

 
Supportsider: support.gardena.no

Hvis du har spørsmål om installasjon av robotgressklippere eller har andre 
spørsmål, kan du kontakte oss på www.gardena.com/no når som helst. 
Der vil du finne detaljerte installasjonsvideoer, svar på ofte stilte spørsmål 
og generell informasjon, fakta og forslag. 

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer som måtte oppstå etter at 
katalogen er trykket.

© GARDENA 2020

http://www.gardena.com/no/robotklipper
www.gardena.com/smart


